
MÓDULO 3| Fortalecendo o controle dos impulsos 

Sessão 8 

Os freios comportamentais 

 

8.1 Delineamento da sessão 

 Definir a agenda  

 Revisar a adesão medicamentosa  

 Revisar a evolução 

 Revisar o uso da agenda e da lista de tarefas 

 Introduzir a teoria dos freios comportamentais ao paciente 

 Exercitar a percepção de possíveis soluções para situações através dos freios 

comportamentais 

 Introduzir as três dimensões do comportamento impulsivo 

 Exercitar a percepção de possíveis soluções para situações através das três 

dimensões do comportamento impulsivo 

 Definir a tarefa de casa 

8.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

8.3 Revisão da adesão medicamentosa 

Toda as semanas, o paciente registra a dose de medicamento que lhe foi prescrita 

e indica o número de doses que deixou de tomar durante a semana. Ajude-o a identificar 

os fatores que contribuem para a perda de doses, como tendência à distração etc.  

8.4 Revisão das sessões anteriores 

 Revisar os avanços do paciente na implementação de habilidades de cada uma 

das sessões anteriores. Reconhecer avanços e aplicar a solução de problemas às 

dificuldades que possam estar tendo. 

 Agenda para administrar compromissos 

 Bloco de notas para registrar uma lista de coisas a fazer 

 Classificação de prioridades 

 Uso de solução de problemas  

 Desmembrar tarefas tediosas em pedaços gerenciáveis 

 Uso do Adiamento da Distração 

 O uso das técnicas para controlar o ambiente 

8.5 Os freios comportamentais 

 Introduzir ao paciente a noção dos três freios comportamentais: componente 

afetivo, funções cognitivas (planejamento da ação) e freio social e moral (ligados à 

empatia). Lembre-se de ressaltar que estes freios estão, muitas vezes, sobrepostos uns 

aos outros.  



 Após dar espaço para o paciente tirar suas dúvidas, proponha um exercício para 

melhor análise dos conceitos introduzidos, através do Formulário dos Freios 

Comportamentais. Ajude o paciente a encontrar respostas para determinadas situações-

problema.   

Situação Freio Comportamental 

em falta 

Possível resolução 

Ao voltar mais cedo para casa do 

trabalho, João viu sua esposa 

abraçada com um homem 

desconhecido, na esquina da sua 

rua. Imediatamente, João correu 

na direção do homem e o agrediu 

fisicamente. Foi apenas após os 

vizinhos o terem contido que João 

descobriu que o homem era um 

amigo de infância da esposa, que 

há anos não se encontravam.  

 

 

Componente afetivo 

 

Funções cognitivas 

 

Freio social e moral 

Observar melhor o 

comportamento da esposa 

e do homem antes de agir; 

 

Criar possíveis hipóteses 

para a situação; 

 

Pensar nas possíveis 

consequências afetivas e 

sociais, caso sua intuição 

esteja errada. 

Ao utilizar o facebook, Marina 

encontrou um anúncio sobre um 

livro que há tempo havia desejo 

de comprar, apesar de não ter 

pesquisado sobre antes. Assim 

que viu o anúncio, considerou que 

era um bom preço e não resistiu 

em clicar no link e comprar o 

livro naquele momento. Satisfeita 

com sua compra e de volta a 

navegar na internet, outro anúncio 

do livro apareceu na tela do 

computador, desta vez, com a 

metade do preço que pagou.  

 

 

 

 

 

Funções cognitivas 

Pesquisar alternativas de 

sites e/ou livrarias para 

comprar o livro; 

 

Pesquisar a variação do 

preço do livro no 

mercado; 

 

Planejar a compra com 

antecedência, a partir do 

seu real limite de gastos e 

disponibilidade para 

realizar uma pesquisa 

elaborada; 

 

Consultar amigos ou 

conhecidos que já tenham 

o livro. 

 

8.6 As dimensões do comportamento impulsivo  

 Introduzir ao paciente as três dimensões do comportamento impulsivo: 

atencional (falta de foco na atividade em andamento), motora (agir sem pensar) e por 

não planejamento (maior orientação para o presente do que para o futuro).  



Após dar espaço para o paciente tirar suas dúvidas, proponha que releia as 

situações introduzidas no Formulário dos Freios Comportamentais, dessa vez, visando 

preencher a coluna para dimensões do comportamento impulsivo.  

 

 

Situação 

Freio 

Comportamental 

em falta 

 

Possível resolução 

Dimensão do 

comportamento 

impulsivo 

Ao voltar mais cedo para 

casa do trabalho, João viu sua 

esposa abraçada com um 

homem desconhecido, na 

esquina da sua rua. 

Imediatamente, João correu 

na direção do homem e o 

agrediu fisicamente. Foi 

apenas após os vizinhos o 

terem contido que João 

descobriu que o homem era 

um amigo de infância da 

esposa, que há anos não se 

encontravam.  

 

 

Componente 

afetivo 

 

Funções 

cognitivas 

 

Freio social e 

moral 

Observar melhor o 

comportamento da esposa 

e do homem antes de agir; 

 

Criar possíveis hipóteses 

para a situação; 

 

Pensar nas possíveis 

consequências afetivas e 

sociais, caso sua intuição 

esteja errada. 

 

 

Atencional; 

 

 

Motora. 

Ao utilizar o facebook, 

Marina encontrou um 

anúncio sobre um livro que 

há tempo havia desejo de 

comprar, apesar de não ter 

pesquisado sobre antes. 

Assim que viu o anúncio, 

considerou que era um bom 

preço e não resistiu em clicar 

no link e comprar o livro 

naquele momento. Satisfeita 

com sua compra e de volta a 

navegar na internet, outro 

anúncio do livro apareceu na 

tela do computador, desta 

vez, com a metade do preço 

que pagou.  

 

 

 

 

 

Funções 

cognitivas 

Pesquisar alternativas de 

sites e/ou livrarias para 

comprar o livro; 

 

Pesquisar a variação do 

preço do livro no 

mercado; 

 

Planejar a compra com 

antecedência, a partir do 

seu real limite de gastos e 

disponibilidade para 

realizar uma pesquisa 

elaborada; 

 

Consultar amigos ou 

conhecidos que já tenham 

o livro. 

 

 

 

 

 

Por não 

planejamento. 

 



8.7 Tarefa de casa 

 Usar o bloco de notas todos os dias para repassar a lista de coisas a fazer que 

está em vigor; 

 Classifique cada tarefa por prioridades.  

 Comece a colocar objetos importantes em lugares específicos 

 Utilize os adesivos coloridos como lembretes para verificar se não se distraiu. 

 Use o alarme para lembrar de verificar se não se distraiu.  

 Preencha o Formulário dos Freios Comportamentais para pelo menos duas 

situações que ocorreram durante a semana.  

 


